
 
Αθήνα, 13/9/2017 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: «Ιδιαίτερα Επιβαρυμένη η  Κατάσταση  στον  Χώρο  της 

Δημόσιας Υγείας» 

O χώρος της δημόσιας Υγείας ταλανίζεται από σοβαρά προβλήματα 

που άπτονται της  υποστελέχωσης των  νοσοκομείων  σε  ιατρικό  και 
νοσηλευτικό  προσωπικό, του  πεπαλαιωμένου ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού, της πορείας αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών 

του  ΕΟΠΠΥ  και  των  νοσοκομείων  προς τους  ιδιώτες  παρόχους, 

καθώς και της απορρύθμισης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.   

Ελλείψεις σε ειδικότητες ιατρών διαπιστώνονται σε νοσοκομεία στο 

σύνολο  της  ελληνικής  επικράτειας, όπως στο  Νοσοκομείο  Χαλκίδας 

όπου παραμένουν κενές  ειδικότητες  νευρολόγου, δερματολόγου  και 
αιματολόγου, τα  Νοσοκομεία  Θήβας  και  Λαμίας  με  ελλείψεις 

ιατρικού  προσωπικού όλων  των  ειδικοτήτων. Την  ίδια  στιγμή, ο 

πεπαλαιωμένος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός θέτει σε  ταλαιπωρία 

ακόμη και σε κίνδυνο την ζωή χιλιάδων ασθενών. Αντιπροσωπευτική 

είναι  η  κατάσταση  που επικρατεί στις  Μονάδες  Τεχνητού  Νεφρού 

των  δημοσίων  νοσοκομείων, όπως επισημαίνει στο  από 7/9/2017 

 Δελτίο  Τύπου η  Πανελλήνια  Ομοσπονδία Εργαζομένων  Δημόσιων 

Νοσοκομείων, καθώς μόνο για το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ εκ του συνόλου 

των 23 μηχανημάτων, 11 Χημικοί Τεχνητού Νεφρού παραμένουν εκτός 

λειτουργίας λόγω έλλειψης κονδυλίων για την επισκευή τους. 



Οι ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε συνδυασμό με 
την  αναστολή  λειτουργίας  των  Μονάδων  Εντατικής  Θεραπείας στο 

νοσοκομείο  Διδυμότειχου  οδηγούν  τους  Έλληνες  πολίτες που 

διαβιούν στην περιοχή του Έβρου στην αναζήτηση περίθαλψης στο 

Νοσοκομείο  Αδριανούπολης της  Τουρκίας  που βρίσκεται  σε 
απόσταση 35 χιλιομέτρων από το νοσοκομείο Διδυμότειχου, το οποίο 

σημειωτέον δεν διαθέτει νομική αυτοτέλεια καθώς εκλαμβάνεται ως 

κλινική του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.  

Στην  ήδη  επιβαρυμένη κατάσταση  έρχονται  να  προστεθούν οι 
ληξιπρόθεσμες οφειλές  του  ΕΟΠΥΥ  προς τους  ιδιώτες  και  ο 

συμψηφισμός  τους  με  την  υποχρέωση του  clawback, δηλαδή  της 

αναγκαστικής  επιστροφής από τους  ιδιώτες  παρόχους, όπως 

διαγνωστικά  κέντρα, της  υπερβάλλουσας δαπάνης σε  σχέση  με  τον 

κλειστό  προϋπολογισμό του  ΕΟΠΥΥ. Οι  διαπιστωμένες από το 

υπουργείο Οικονομικών  τον  Ιούλιο  2017 οφειλές  του  ΕΟΠΥΥ  προς 

τους  ιδιώτες  ανέρχονται  σε  1,086 δισ. ευρώ, και  του  ΕΣΥ  σε  550 εκ. 

ευρώ.  

Στον  χώρο  της  πρωτοβάθμιας υγείας, η  προκήρυξη για  την 

στελέχωση των  Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) εκτιμάται ότι δεν 

προσέλκυσε το προσδοκώμενο ενδιαφέρον, παρά τις δύο παρατάσεις 

που δόθηκαν  από το  υπουργείο Υγείας, καθώς  όπως επισημαίνει σε 
σχετική  ανακοίνωσή  του  ο  Ιατρικός  Σύλλογος  Αθηνών, εκ  των  239 

τοπικών μονάδων  που προβλέπεται να  λειτουργήσουν  υποβλήθηκαν 

μόλις  98 αιτήσεις  για  την  κάλυψη  195 θέσεων  στις  ΤΟΜΥ  για  την 

Αθήνα. 

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:  

- Προτίθεστε  να  προβείτε σε  προσλήψεις ιατρικού  προσωπικού 

ώστε  αφενός  να  πληρωθούν οι  διαπιστωμένες ελλείψεις  σε 
ειδικότητες  στα  νοσοκομεία  της  χώρας  και  αφετέρου  να 

αποτραπεί το  φαινόμενο  burnout, δηλαδή  της  κόπωσης του 

υφιστάμενου  προσωπικού με  κίνδυνο  ατυχημάτων  λόγω  της 

εντατικοποίησης της εργασίας;  



- Σκοπεύετε να  προωθήσετε την  νομική  αυτοτέλεια  του  ακριτικού 

νοσοκομείου Διδυμότειχου καθώς και την ενίσχυσή του σε ιατρικό 

προσωπικό ώστε  οι  κάτοικοι  του  Έβρου  να  μην  εξωθούνται  σε 
αναζήτηση υπηρεσιών περίθαλψης σε νοσοκομεία της γειτονικής 

Τουρκίας;  

- Ποιος  ο  προγραμματισμός για  την  αντικατάσταση  και  την 

επισκευή του  πεπαλαιωμένου ιατρικού  εξοπλισμού στις  Μονάδες 

Τεχνητού  Νεφρού  του  νοσοκομείου  ΑΧΕΠΑ, καθώς  τίθεται 
εμφανώς σε κίνδυνο η ζωή των νεφροπαθών; 

- Ποια  η  πρόβλεψη για  την  αποπληρωμή των  ληξιπρόθεσμων 

οφειλών τόσο του ΕΟΠΥΥ όσο και του ΕΣΥ προς τους ιδιώτες με 
δεδομένη και την υποχρέωση σε συμψηφισμό των οφειλών με την 

διαδικασία του clawback; 

- Ποια  η  πορεία της  επιχειρούμενης μεταρρύθμισης  στην 

πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για τη στελέχωση και λειτουργία 

των ΤΟΜΥ λαμβάνοντας υπόψη ότι αφενός η σχετική προκήρυξη 

δεν προσέλκυσε το αναμενόμενο ιατρικό ενδιαφέρον και αφετέρου 

η  μεταρρύθμιση  στηρίζεται  κατά  βάσιν  σε  ευρωπαϊκά κονδύλια; 

Ποια  η  πρόβλεψη ώστε  έπειτα από την  λήξη  των  σχετικών 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων να  μην  επέλθει κατάρρευση  των 

ΤΟΜΥ;  

  

Ο ερωτών βουλευτής 

Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης


